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ВПЛИВ СТЕЙКХОЛДЕРНИХ ВІДНОСИН  
НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК  

БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
На функціонування та розвиток будівельних підприємств 

здійснюють вплив напрями та особливості стейкхолдерних відносин. 
Цей вплив визначається через застосування методів економіко-
математичного моделювання.  

Розроблена економіко-математична модель залежності зовнішніх і 
внутрішніх стейкхолдерів і рівня впливу зацікавлених осіб 
будівельних підприємств. У результаті дослідження визначені 
критерії адекватності економіко-математичної моделі: значення 
розрахункового t-критерію Стьдента показників моделі і вільного 
параметру свідчать про те, що фактичні значення критерію 
перевищують табличне (2,92). F-критерій Фішера визначено на рівні 
19,52, який перевищує його табличне значення (19). Значення 
критерію Спірмена економіко-математичної моделі свідчать про 
однорідність розподілу залишків, оскільки розрахункові значення 
менше, ніж табличне значення t-критерію Стьюдента. Розрахункове 
значення критерію Дарбіна-Уотсона економіко-математичної моделі 
перевищує найбільше нормативне його значення, що вказує на 
відсутність автокореляції. Мультиколінеарність не впливає на 
достовірність моделі. У результаті дослідження визначено, що 
побудована економіко-математична модель є адекватною, визначає 
достовірність і повноту встановлених зв’язків. Спільний вплив 
зовнішніх і внутрішніх стейкхоллерів на 94% обумовлює зміни 
інтегрального показника рівня їх впливу на будівельних 
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підприємствах. Підтверджено висновок про найбільший вплив 
внутрішніх стейкхолдерів порівняно із зовнішніми. Встановлено, що 
зростання як зовнішніх, так і внутрішніх стейкхолдерів призводить 
до розвитку стейкхолдерних відносин на будівельних підприємствах. 
Їх скорочення гальмує зростання рівня стейкхоллдерних відносин.  

У результаті дослідження визначено, що вплив зовнішніх і 
внутрішніх стейкхолдерів на інтегральний показник фінансового 
стану будівельних підприємств характеризується як сильний (на 88% 
спільний вплив незалежних чинників обумовлює зміну інтегрального 
показника). Розраховані критерії (t-критерій Стьюдента, F-критерій 
Фішера, критерій Дарбіна-Уотсона, критерій Спірмена) виконують 
умови за якими економіко-математична модель вважається 
адекватною і в повній мірі відображає встановлені зв’язки між 
зовнішніми і внутрішніми стейкхолдерами та інтегральним 
показником фінансового стану будівельних підприємств. Визначено 
оберненій вплив зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів на 
інтегральний показник фінансового стану будівельних підприємств. 
Це свідчить, що взаємодія зацікавлених осіб, зростання цих зв’язків 
призводить до зниження фінансового стану будівельних підприємств. 
У таких умовах необхідно змінювати траєкторію змін взаємодії 
зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів на основі здійснення 
прогнозування та розробки організаційного забезпечення і 
відповідних дій. 

Таким чином, удосконалено процеси економіко-математичного 
моделювання інтегрального показника рівня впливу зацікавлених 
осіб і узагальнюючого чинника фінансового стану будівельних 
підприємств, які визначаються напрямами розробки моделей та 
оцінки критеріїв їх адекватності на основі застосування методу 
кореляційно-регресійного аналізу, що дозволило сформувати 
економічне підґрунтя стейкхолдерних відносин. 

 
 
 
 
 
 


